
HARMONOGRAM WYDARZENIA

Panel 1
Wojciech Kmiecik 
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Wpływ epidemii na gospodarkę zmienić tytuł na bardziej szczegółowy  
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Wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na gospodarkę i rynek pracy  

– zagrożenia oraz szanse.
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Efekt koronawirusa na rynkach giełdowych 
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Wpływ epidemii na gospodarkę. Złe prawo przyczyną nadmiernej recesji gospodarczej.
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Wpływ COVID-19 na gospodarkę z perspektywy sektora naftowego
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„Czarny łabędź”, a może „szary nosorożec” – czy obecną epidemię dało się przewidzieć?
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Funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej w obliczu epidemii wirusa SARS-CoV-2
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Katarzyna Grabarczyk  
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Zabezpieczenia praw i wolności jednostki w trakcie pandemii COVID 19 

Czy władze RP powinny ogłosić stan nadzwyczajny?
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Istota działań prewencyjnych w czasach pandemii

Kinga Drewniowska 
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Stan epidemii jako zakamuflowany stan nadzwyczajny

Karolina Góralczyk 
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Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zakażenie koronawirusem przez podmiot lecznic
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Covid laws
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Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
 

Recepta Duszna y cielesna przeciw Powietrzu morowemu [...].  
XVI-wieczne postrzeganie epidemii na przykładzie dzieła ks. Hieronima Powodowskiego
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Zaraza i upadek dawnych cywilizacji

Halina Jagielska 
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Rozprzestrzenianie się chorób a transport międzynarodowy -  

analiza wpływu na podstawie historii epidemii wśród rdzennej ludności Ameryk
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Przypadki cholery w XIX. wiecznym Poznaniu
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Zaraza Antoninów – początek końca Imperium Rzymskiego?
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Karolina Demczuk 
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Powrót wielkiego imitatora czyli wciąż aktualny problem kiły w Polsce

dr Ilona Szewczyk 
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„Ziarna choroby” w glebie i powietrzu. Pandemia okiem Lukrecjusza
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Orientacja społeczna i religijna oraz samoocena a niepokój egzystencjalny w sytuacji pandemii

dr Jarosław Lubiak 
Akademia Sztuki w Szczecinie 

 
Pandemiczna plastyczność. Sztuka współczesna i planetarny kryzys

Józef Legierski 
Uniwersytet Jagielloński 

 
Performatywny wymiar epidemii. Epidemia jako społeczne monstrum i jej obrazowanie 

w literaturze na przykładzie Dżumy Alberta Camus 
oraz figury monstrum w Zrodzonym  Jeffa VanderMeera
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Paulina Wołodźko 

Uniwersytet Jagielloński 
 

Ablucja w mykwach jako lek na rytualną nieczystość Żydów okresu późnohellenistycznego i wczesno-
rzymskiego

Pavel Moš 
Archeologické centrum Olomouc 

Plague preventive measures and their reflection in archaeological resources
  

Sebastian Nowak 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 
 

Uszczelnione nowożytne trumny z krypty południowej kościoła w Byszewie – zachowany ślad zarazy 
czy potrzeby dalekiego transportu? 

   
Seweryn Pauch

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie
 

Przedmioty sacrum w lecznictwie ludu polskiego



Katarzyna Zdeb 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
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Memento mori – sztuka sakralna czasów zarazy

PRZEBIEG KONFERENCJI 
ORAZ WARUNKI OTRZYMANIA 
CERTYFIKATU UDZIAŁU CZYNNEGO

Uczestnik konferencji otrzymuje drogą mailową adres strony oraz hasło. 
 
Strona będzie otwarta w dniu konferencji od godziny 10 do 24.

Uczestnicy powinni zapozanć się z materiałami-wystąpieniami pozostałych uczestników ze 
swojego panelu.  
 
Formą weryfikacji będzie krótka ankieta, którą należy wypełnić w terminie do 7 dni od daty 
konferencji. 
 
Certyfikat zostanie przesłany drogą elektroniczną do 2 dni od otrzymania przez organizato-
ra wypełnonej ankiety. 

Poświadczenie uczestnictwa będzie podpisane przez członków komitetu organizacyjno-
-naukowego, w tym przez osoby ze stopniami co najmniej doktora.

Opłatę  konferencyjną należy uiścić w terminie między 11 maja a 5 czerwca 2020 r. (patrz 
Oświatczenie - załącznik).

Wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione w korespondecji mailowej:

wydawnictwo@archaegraph.pl



Oświadczenie uczestnika konferencji 
Zaraza… Choroby i epidemie w czasach dawnych i spółcześnie

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że akceptuję warunki opłaty konferencyjnej brzmiące nastepująco:

1.  Opłatę konferencyjną należy uiścić w dniach od 11 maja do 5 czerwca 2020 r. na rachunek bankowy 
wskazany przez organizatora, którym jest Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak

2.  Oświadczam, że wybieram formę uczestnictwa (zaznaczyć kwadrat):

 Udział w konferencji (bez publikacji rozdziału) - jedna osoba - 129 zł 
 Udział w konferencji (bez publikacji rozdziału) - dwie osoby - 319 zł
 Udział w konferencji + publikacja rozdziału - jedna osoba – 129 + 190 = 319 zł
 Udział w konferencji + publikacja rozdziału - dwie osoby – 319 + 240 zł = 559 zł

3.  Osoby zgłaszające chęć publikacji rozdziału w monografii pokonferencyjnej zostaną poproszone 
w pierszej kolejności o wpłatę konferencjyjną. Pozostałą część należy wpłącić na osobnych zasadach ustalonych 
z wydawcą.

4.  W przypadku braku wpłaty w okreslonym terminie  Organizator skreśla Uczestnika z listy uczestników.
5. Uczestnik rezygnujący z uczestnictwa w e-Konferencji jest zobowiązany do niezwłocznego poinformo-
wania organizatora. Opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi w przypadku niewypełnienia ankiety kwalifi-
kującej do otrzymania certyfikatu.
6. Na życzenie Uczestnika Organizator może wystawić fakturę na podane przez uczestnika dane. 
 
 
 
 
 
 
Podpis uczestnika


